
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   
ณ  ห้องประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๕. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๒. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ติดราชการ 
 ๒. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การเตรียมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ “1st I-TECH CON” 
(The 1st  National Conference of Industrial Technology) คณะฯ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาอีก ๔ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ซ่ึงได้กําหนดจัดงานระหว่างวันท่ี ๒๔ - 
๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรูปแบบกิจกรรม    
  



หน้า ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  มีนาคม   ๒๕๕๘     
 

 
 ประกอบด้วยการนําเสนอผลงานวิจัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (นักศึกษา) การแข่งขันทักษะ (นักศึกษา) และ
กิจกรรมบริการวิชาการ  
     มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  
เอกสารหน้า ๓-๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
      มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้มีผลงานด้านตํารา หนังสือ  
ดีเด่น และประกาศฯ เรื่อง การเปิดรับผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณารับรางวัล นักวิจัยดีเด่นประจําปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
ในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบอักษร และการเว้นวรรคให้ถูกต้อง  ในส่วนของการ
มอบรางวัลกําหนดให้มอบในวันไหว้ครู 
 ๓.๒  เรื่อง การเสนอขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๓ หลักสูตร 
        ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการเสนอเรื่อง ขอปิดหลักสูตร เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม      
สภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตามกระบวนการข้ันตอนเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม   
  มติท่ีประชุม รับทราบ   
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ท่ีมา 
 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียด หน้า ปกหลังเล่มรายงานการประชุม   
 นโยบายท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต   
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการ 



 หน้า ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  มีนาคม   ๒๕๕๘     

 
 ประเด็นแจ้งเพ่ือพิจารณา   
 � พิจารณาข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ  
ท้ัง ๕ ด้าน    
  มติท่ีประชุม   ๑. เสนอให้จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาพร้อมนําเสนอผลงาน 
    ๒. คณะฯ สนับสนุนงบประมาณ 
    ๓. มอบให้ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา นําเข้าท่ีประชุมหัวหน้าสาขาวิชา 
    ๔. คณบดี กํากับดูแลรายวิชาโครงงานพิเศษ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

        
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองประธาน แจ้งให้ทราบเรื่อง 
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการรื้อถอนอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ เพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่  ท้ังนี้ จะย้าย
ร้านอาหารไปท่ีบริเวณใต้ถุนอาคารเรียนรวมเป็นการชั่วคราวไปก่อน เพ่ือความสะดวกในการรับประทานอาหาร    
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ท่ีสามารถนําอาหารจากบ้านมารับประทาน
เองได้ให้นํามา เนื่องจากสถานท่ีค่อนข้างจํากัด  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบเก่ียวกับการ
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องไปศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษา 
ระหว่างวันท่ี ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ อาจารย์วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  
  ๑. เรื่อง การจัดต้ังชมรมของแต่ละคณะฯ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประธานนักศึกษาแต่ละคณะ  ได้เสนอชื่อ
และมอบหมายให้แต่ละคณะฯ รับผิดชอบการจัดต้ังชมรม ได้แก่ ชมรมกีฬาโดยคณะครุศาสตร์ ชมรมศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมรมวิชาการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยคณะวิทยาการจัดการ ชมรมนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒. เรื่อง การนําผลงานของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไปเข้าร่วมจัด
นิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันท่ี ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
โดยนําผลงานเข้าร่วม ๒ ผลงาน ได้แก่ เครื่องปอกเปลือกพร้อมใยมะพร้าว และเครื่องสีเมล็ดข้าวโพด ซ่ึงผลงานท้ัง
สองได้รับความสนใจพอสมควร 
 



หน้า  ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  มีนาคม   ๒๕๕๘     

 
 ๕.๔ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอผลการศึกษานักศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑๙ รายวิชา และ
ประจําภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา(ลงทะเบียนล่าช้า) และกรณีขอแก้ ร ประจําภาคฤดูร้อน         
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา  
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ขอแก้ ร ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ 
รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๕ เรื่อง  พิจารณารายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาสท่ี ๑) 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังสิ้นสุดไตรมาสท่ี ๑  โดยพิจารณาในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะฯมีโครงการ/
กิจกรรมท้ังหมดจํานวน ๘๓ กิจกรรม ดําเนินงานแล้ว ๒๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๓ ของกิจกรรมท้ังหมด  
ส่วนกิจกรรมท่ีเหลือจํานวน ๕๕ กิจกรรมยังไม่ดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๗ ของกิจกรรมท้ังหมด  จํานวนเงิน
งบประมาณใช้ไปจํานวน ๔๙๑,๖๘๒.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๘ ของจํานวนเงินงบประมาณท่ีได้รับ          
เงินงบประมาณคงเหลือท้ังสิ้นจํานวน ๓,๐๒๔,๒๑๗.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๒ ของจํานวนเงินงบประมาณท่ี
ได้รับ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบและพิจารณาให้เร่งรัดดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรรเงินนอก
งบประมาณในการจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคา  ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่ได้ดําเนินงานขอให้ผู้เก่ียวข้องกํากับ
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีเสนอไว้ 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ นายไพศาล ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี เสนอให้คณะฯ จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในเครือข่าย  เพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ซ่ึงท่ีปรึกษาคณบดี
รับเป็นธุระติดต่อประสานงานให้ล่วงหน้า 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดีท่ี          
๕ มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากวันพุธท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๘  ตรงกับวันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการ
ไม่สามารถนัดประชุมได้ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๑๐  น. 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 


